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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 
7-én 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásáról. 

 
Jelen vannak: Pénzváltó István polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, 

Pácsa József, Hajagos Antal, Balogh Viktor, Vas Ildikó és Túri István 
képviselők. 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Szakácsné Marsa Edina jegyző. 
 
Meghívott vendég: Gajdácsi Frank Duna-Tisza-közi Hulladékszállítási Kft. részéről. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tisztelettel köszönti a falu lakosságát, a megjelent 
képviselőket, a meghívott vendéget és köszönetet mond azért, hogy elfogadta a 
meghívást. 

Javasolja a következő napirendi pontok elfogadását: 

Napirendi pontok: 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2023. évre előzetesen 
megfogalmazható célokról 

2.)  Egyebek 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2022. (XII.7.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 
meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2023. évre előzetesen 
megfogalmazható célokról 

2.)  Egyebek 
 
Pénzváltó István polgármester: Javasolja, hogy a napirendi pontok előtt hallgassák 
meg a meghívott vendéget, Gajdácsi Frank urat a Duna-Tisza Közi 
Hulladékgazdálkodási Kft. képviseletében és tegyék fel neki esetleges kérdéseiket. A 
község szempontjából igen fontos kérdés a szemét szállítás. 
 
Gajdácsi Frank DTKH. Kft. képviseletében: Köszöntötte a közmeghallgatáson 
megjelenteket. A DTKH. Kft-nél a szállítás vezetésével van megbízva. A község 
területéről Csongrádi alvállalkozó szállítja el a hulladékot – kommunális, szelektív és 
zöld hulladék - Kecskemétre a hulladéklerakó telephelyre, ahol szelektálják a 
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hulladékot, a szelektívet pedig deponálják. Amennyiben ezzel kapcsolatban bárkinek 
kérdése van, kéri tegyék fel. 
 
Almási György: A hulladékot ugye szelektíven gyűjtjük, külön a műanyagot, papírt, 
üveget és fémet, a háztartási hulladékot komposztáljuk, akkor mi kerül a kommunális 
hulladékba? Mit lehet beletenni, ha minden külön van gyűjtve? 
 
Gajdácsi Frank: A kommunális hulladék az a háztartási hulladék, például ami a 
konyhában keletkezik. A tiszta szelektív hulladék a papír, a megtisztított palackok, 
fémedények.  
 
Almási György: A konyhai hulladék ugye a komposztba kerül, a kávézaccot ki lehet 
szórni a fűre, mert elméletileg jót tesz neki, a többi meg ahogyan mondta szelektíven 
gyűjtjük. Akkor a kommunális hulladékgyűjtőre nincs is szükség. 
 
Pénzváltó István polgármester: Ezt így nem lehet kijelenteni, mert akkor nem 
kerülne az erdőszélre, útszélre a hulladék. De például a kommunális hulladékba 
kerül a felvágottról a műanyag és a csomagoló papír is. Szelektív gyűjtóedényzetbe 
helyezhető a kimosott műanyag doboz.  
 
Balogh Jánosné: Szeretné megkérdezni, hogy a lomtalanítással kapcsolatban 
lehetne-e pontosítani, hogy mi kerülhet ki, mert volt már rá példa, hogy a szolgáltató 
nem vitte el az összeset. Kérdezi továbbá, hogy például a hungarocellnek, festékes 
doboznak stb, amit sehova nem lehet beletenni, lehetne-e egy szervezett gyűjtés 
szervezni? A másik kérdésem pedig az, hogy a zöld hulladékból miért nem lehet 
kitenni többet? 
 
Gajdácsi Frank: Az első kérdésre válaszolva meg van határozva a lomtalanításkor 
kihelyezhető hulladék összetétele, de pontosítjuk a weboldalon, a másik kérdésre azt 
tudja válaszolni, hogy a kecskeméti telepen ezeket a hulladékokat átveszik. Oda kell 
beszállítani őket egyénileg. A zöld hulladékkal kapcsolatban, 2 db zsák, valamint 70 
cm hosszúságúra vágott, kötegelt 0,5 m3 mennyiségű ág kitételére van lehetőség, 
így szól a szabályzat. 
 
Pénzváltó István polgármester: A hivatal ebben az évben már szervezett 
hulladékszállítást autógumikra, elektronikai hulladékra, és a jövő évben is tervezi ezt. 
A zöld hulladékkal kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy ha nagyobb 
mennyiség van, vagy hosszabbak az ágak, az önkormányzat a Magyar Falu Program 
keretében nyert ágaprítót, ebben tudunk segíteni.  
 
Kiss Ferenc: Szeretné megkérdezni, hogy a lakóházánál lévő boltra is kötött 
szerződést a szemét elszállítására, így 4 db zsákot kellene, hogy elvigyenek tőle, de 
a négyből kettőt általában otthagynak. Mi ennek az oka? 
 
Gajdácsi Frank: Ez valószínűleg azért van, mert aki dolgozik az autón az csak egy 
ingatlant lát. Igyekszünk erre megoldást találni. 
 
Varga József: Szeretné megkérdezni, hogy az üveges konténer mikor kerül 
elszállításra, mert már mellette is rengeteg üveg van. Már kétszer vitte vissza az 
üvegeket. 
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Pénzváltó István polgármester: A tegnapi napra ígérték, hogy elviszik a konténert, 
de nem értek ide még a mai napon sem. Szeretné megragadni az alkalmat és ebben 
a kérdésben Gajdácsi úr segítségét kérni, hogy szállítsák el az üveges konténert. 
 
Varga József: Szeretné megkérdezni, hogy fizetünk-e azért, hogy elviszik a 
konténert, vagy esetleg a gyűjtésért kapunk-e valamit? Mert már vannak cégek, 
melyek fizetnek azért, hogy elvigyék az üveget. Utána lehetne nézni ennek a 
lehetőségnek is.  
 
Pénzváltó István polgármester: Megfontolandó gondolat, utána fogunk nézni. 
Amennyiben a hulladék elszállításával kapcsolatban több kérdés nem merült fel, 
megköszöni Gajdácsi Frank úr tájékoztatását, és hogy elfogadta a meghívást a 
közmeghallgatásra. 
 
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi célkitűzéseinek végrehajtásáról, 

meghatározó jelentőségű eseményekről, valamint a 2023. évre előzetesen 
megfogalmazható célokról. 

 
Pénzváltó István polgármester: Szeretne tájékoztatást adni az elmúlt év 
történéseiről. Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai, 
melyeket most áttekintenénk. 
 
Az önkormányzat feladatai között első a település fejlesztés, rendezés. Itt több 
ponton is módosításra került a település rendezési terv. A település határában az 
Erdőcsárda utáni területen a homokbánya területén inert hulladék lerakó létesítésére 
kértek engedélyt, mely az idei évben realizálódott. További módosítás, hogy 
felosztható váltak a saroktelkek a belterületen, a temetőhöz területet vásároltunk 
pályázat útján, a község központjában 80%-ra emeltük a beépíthetőséget, hogy a 
megvásárolt Dózsa Gy. u. 30. szám alatti ingatlanon lehetőség legyen konyha 
kialakítására. Elkészültek a Kecskemétig tartó kerékpárút tervei, ezért a nyárlőrinci 
részen meg kellett csinálni a lehatárolást, mely szintén a rendezési terv 
módosításával járt. A Maspex Olympos Kft. raktárépületet szeretne építeni, melyhez 
megemeltük azon a részen az építménymagasságot, valamint Felföldi Zoltán 
külterületi birtokközpontjában művelési ágat kellett módosítani, hogy építeni tudjon 
rá. 
 
Településfejlesztés céljából a Magyar Falu Programba három pályázatot nyújtottunk 
be és mindhárom nyert. Az Iskola utca felújítására 15,5 millió forintot, a Béke 
parkban fittneszpark kialakítására 6 millió forintot, valamint a temető 
infrastruktúrájának fejlesztésére 6 millió forintot nyertünk. 
 
A 2021-ben nyert pályázatok közül több ebben az évben fejeződött be, ezek az 
állatok ivartalanítása, a traktorhoz a pótkocsi megvétele, valamint a 44-es főútig a 
járda elkészítése. A járda többi részének felújítására a vasúti átjáró felújítása után – 
melyet a MÁV 2023-ra tervezett – kerülne sor. Elkészült a Dózsa Gy. u. 
folytatásában a földút stabilizálása, valamint a Rétalja utca folytatása az Iskola 
utcától a Sugár utcáig, melyet saját erőből valósítottunk meg. 
 
Az elmúlt évben indult el a Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai 
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állapotának javítása, helyreállítása című nagyszabású projekt, amely 4 településen 
biztosítja öntözőrendszer kialakítását. Az előkészítő, tervező munkálatok ebben az 
évben is folytatódtak. Komoly előre lépések történtek, megküldték a Tiszai vízhez 
kapcsolódó terveket. Országos szinten is igen nagy vízhangja van az öntözőrendszer 
kialakításának. Ez az egyik része a rendszernek, a másik az Univer Konzervgyárától 
kijövő szürkevíz, melyet szintén az itteni területek öntözésére szeretnénk 
felhasználni, ennek a tervezése is igen előrehaladott állapotban van. 
 
Almási György: Harminc évvel ezelőtt ez a csatornarendszer működött, ezt állítják 
most helyre? 
 
Pénzváltó István polgármester: Nem. Lehet, hogy a nyomvonal az lesz, de teljesen 
más rendszer fog működni, melyben Tiszaalpár, Lakitelek, Szentkirály és Nyárlőrinc 
van benne. Ez egy országos programnak az első üteme. 
 
Az építési telkekkel kapcsolatban, az újonnan kialakított 11 telek sikeresen gazdára 
talált, azonban az Árpád utca felé a telekalakítással le kellett állni. 
 
A településüzemeltetéssel kapcsolatban önkormányzati feladat a temető fenntartása, 
melyet üzemeltetési szerződés alapján 2022. január 1-től a Himalája Blue Kft. lát el. 
Ide tartozik még az utak üzemeltetése, karbantartása, úthibák kijavítása. A kátyúk 
felmérésre kerültek, kértünk javításra árajánlatot. A közparkok gondozását a 
közfoglalkoztatottak végzik, úgy véli nem lehet rájuk panasz, szép virágos a 
település. Köszönhető ez jegyző asszonynak, aki szívén viseli ezt a feladatot. A 
közhasznú foglalkoztatottak pedig szépen gondoskodnak a virágokról. Nagy lépés, 
hogy sikerült önkormányzati tulajdonba átvenni a Dózsa Gy. utca hivataltól a tükrös 
házig terjedő szakaszát.  
 
Elkészült az állomás épülete is, melyet a szél ellen két oldalon plexivel borítottuk. 
2022. december 15-én szoboravatás lesz Nyárlőrincen. Petőfi Sándor szobrát fogja 
Lezsák Sándor képviselő úr felavatni délelőtt 10 órakor a Művelődési Ház előtt, 
ahová szeretettel vár mindenkit.  
 
Hamarosan sort kell kerítenünk az utca nevek átvezetésére is. A képviselő-testület 
döntött az utcanevekről, melyek átvezetésére a covid miatt nem került még sor. A 
Ságvári és az Úttörő utcák nevét kellett megváltoztatni. Az Úttörő utca a Koháry 
István nevet, míg a Ságvári utca a Mező utca nevet kapta. A közterülettel 
kapcsolatban el szeretné mondani, hogy a sportpálya Faragó Mihály tiszteletére a 
Faragó Mihály Sporttelep elnevezést kapta. 
 
Szintén kötelező feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása a településen. A 
gyermekorvosi feladatok ellátásában történt változás, melyet a tiszakécskei 
gyermekorvos Dr. Nyilas Eszter lát el.  
 
A környezetvédelemmel kapcsolatban elmondja, hogy a héten a csatornában 
nagymértékű halpusztulás történt, azon a helyen, ahol a Maspex Olympostól kijön a 
tisztított víz. Az esetettel kapcsolatban megtettük a bejelentést a hatóságok felé. 
Hivatalosan is szeretnénk majd kéréssel fordulni a cég fele, hogy a csatorna 
tisztítását végezze el, mert nagyon felgyülemlett a szerves anyag. 
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Balogh Viktor: Köszönti a jelenlévőket. Miután a Maspex Olympos Kft-nél dolgozik, 
szeretne néhány egyéni megjegyzést tenni az esettel kapcsolatban. Az esetről a 
facebookról értesült. A telepen nagyon szigorúak a biztonsági előírások. A 
mintavételkor minden esetben méréseket végeznek, hogy milyenek a paraméterek 
és megfelelő minőségű víz hagyja el a telepet. A csatorna, amelybe a tisztított 
szennyvíz folyik szaknyelven időszakos vízfolyás, nem élő víz. A kommentekben az 
olvasta, hogy egy komplett ökoszisztémát pusztított el a Kft. Azt nyilván majd a 
kivizsgálás meg fogja állapítani, hogy mi történt. De ott nem volt addig semmi, míg a 
tisztított szennyvizet el nem kezdték beleengedni. Akkor alakult ki az ökoszisztéma, 
de ez nem alkalmas halak tartására, miután ez a víz nem élő víz minőségű. A 
csatorna tisztítás feladata a Kft.-nek, amely a befogadó és környékére vonatkozik, a 
terület többi részének tisztítása az ATIVIZIG feladata. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszöni a tájékoztatás. Szeretné megjegyezni, bár 
már volt róla szó, hogy az itt élő emberek olyan szinten tekintsék magukénak a falut 
– még a szomszéd házát is, az árokparját, az utca végét – hogy ne legyen sehol 
szemét, főleg ne úgy, hogy mi raktuk ki. Működik egy központi hulladékfigyelő 
rendszer, mely rendszeresen feltérképezi a külterületet is, és mindig megteszi 
bejelentését, ha szemetet talál. Főleg külterületen hihetetlen mennyiségű szemét 
gyűlik össze, pedig ott meg lehet etetni az állatokkal, el lehet tüzelni, komposztálni 
lehetne. 
 
Kerekes László: Az elmúlt héten a külterületen szedték össze a kommunális 
hulladékot. Rengeteg hamut tesznek a szemeteszsákba az emberek, és az ember 
már csak akkor veszi észre, mikor felteszi a kocsira, és kilyukad a zsák és szóródik 
mindenhova. Az sem megoldás, ha úttöltésnek használják, hiszen lehet benne szög, 
vas stb. Erre mindenképpen ki kell találni valamit. 
 
Pénzváltó István polgármester: Tavaly kiküldtük a DTKH felhívását, hogy hamut 
nem lehet beletenni a szemétbe. Ennek ellenére sajnos mindig találkozunk ilyennel. 
Ez valóban gondot jelent. 
 
Visszatérve a kötelező feladatokra, az óvodai nevelés is kötelező feladat. A 
Kincskereső Óvoda és Bölcsőde intézményben vezető váltás történt. Bár a volt 
vezető szakmai felkészültsége megkérdőjelezhetetlen volt egyéb okok vezettek új 
vezető kinevezéséhez. Az új intézményvezető Mohácsi Gézáné lett. Az óvodában a 
helyzet konszolidálódott, nyugalom van, minden álláshelyen dolgozik valaki. 
Megszorító intézkedéseket az óvodában, bölcsődében nem vezettünk be, de 
mindenkit megkértünk, hogy az észszerűség határain belül igyekezzen 
takarékoskodni. 
 
A kulturális szolgáltatás körébe tartozik a könyvtár működtetése, mely takarékossági 
szempontok alapján csak heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön tart nyitva. 
 
Szociális szolgáltatás körébe tartozik a tanyagondnoki szolgáltatás. Ebben az évben 
került bővítésre a szolgálat, miután a Kormányhivatal ellenőrzése során 
megállapította, hogy a külterületi lakosságszám megengedi a két tanyagondnok 
működését. A Magyar Falu Program keretén belül talán lehetőség nyílik a következő 
évben terepjáróra pályázatot benyújtani.  
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Az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális tűzifára, mely alapján 129 m3 tűzifát 
nyert, melyet a rászorulók között osztunk szét. A kérelmeket 2023. január 15-éig 
lehet beadni a polgármesteri hivatalba. Rendszeres települési támogatás formájában 
tűzifa vásárlással segítünk azokon, akik rossz anyagi helyzetben vannak. Jelenleg 
négy fő kapja tűzifa formájában ezt a támogatást. Rendkívüli helyzetbe került 
személyek részére, kérelem alapján települési támogatást biztosítunk. Igyekszünk 
mindenkinek segítséget nyújtani. 
 
Szerencsére a községben hajléktalan nincs, így ellátásukról nem kell gondoskodni. 
 
A honvédelemmel kapcsolatban tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai testületi 
ülésen fogadta el a testület a zajgátló védőövezeteket a repülőtérrel kapcsolatban. 
Sajnos a repülési irány megváltoztatására irányuló önkormányzati kérés 
teljesítésére, hogy ne a falu közepe felett repüljenek el a repülők, jelenleg nincs 
lehetőség. Arra azonban ígéretet kaptunk, hogy zajmérőket szerelnek fel. 
 
A termelői piac működik a településen, egyre többen használják és egyre több 
közösségi és magán rendezvény színhelyévé válik.  
 
A sport és ifjúság tekintetében nincs szégyenkezni valónk. A sportéletet igyekszünk 
minél magasabb szinten tartani. Közel 70-80 ember sportol rendszeresen a 
községben. A legnagyobb népszerűsége természetesen a helyi focinak van. 
 
A közbiztonság – hála a Kiss Ferenc által vezetett Polgárőrségnek – jó a községben, 
alacsony a bűnözés. Nagyon jó az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség 
között. Itt kell megemlíteni, a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet is, akik igen rövid idő 
alatt igen nagy fejlődésen mentek keresztül. Nagyon jó a csapat, csak dicséretet 
lehet hallani róluk minden fórumon. Itt szeretné megemlíteni, hogy a községnek Túri 
Zsolt személyében új mezőőre van.  
 
Varga József: Meg szeretné jegyezni, hogy jelentősen javult a helyzet a 
szemétlerakásokkal kapcsolatban, mióta Túri Zsolt látja el a mezőőri feladatokat. 
 
Pénzváltó István polgármester: Szintén így érzékeli a helyzetet.  

A víziközmű vagyonnal kapcsolatban nyilatkoztatták az önkormányzatokat, hogy a 
víziközmű vagyonukat térítés mentesen átadhatják az államnak. Miután több 
település, köztük Kecskemét is úgy nyilatkozott, hogy meg kívánja tartani a 
víziközmű vagyonát, így az államosításra irányuló törekvés a Bácsvíz Zrt. esetében 
meghiúsult. Itt a Bácsvíz Zrt. ellátási területén lévő összes önkormányzat tag, és 
amennyiben egy nem járul hozzá nem lehetséges az átadás. 
 
Önként vállalt feladat a tanyagondnoki szolgálat működtetése a településen, melyről 
már beszámolt. Említette az új mezőőr foglalkoztatását. Önként vállalt feladat a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozást, ahol a felsőoktatási intézményben tanuló diákokat igyekszünk segíteni.  
 
Szintén önként vállalt feladat, hogy egyesületeket, alapítványokat, az egyházakat is 
támogatunk, akik a közösségi élethez tudnak hozzátenni, vagy akire esetleg mi is 
rászorulhatunk, mint például a Légimentő Szolgálat.  
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 N y á r l ő r i n c , 2022. december 7. napján 8. 

Néhány szót a település költségvetéséről. Jelenleg az 1.300 e/Ft-ot meghaladja a 
bevételi és kiadási főösszeg. Minden adott ahhoz, hogy az önkormányzat működése 
biztosított legyen. Van tartalékunk is a váratlan kiadásokra. Köszönhető ez a 
településen lévő cégeknek, akik „jó adófizetők”. 
 
Köszöni, hogy meghallgatták a beszámolóját. Akinek kérdése, hozzászólása van, 
kéri tegye meg. 
 
2.) Egyebek 
 
Kiss Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Polgármester úrnak köszöni az elismerő 
szavakat. Szeretne itt megkérni mindenkit, hogy amennyiben probléma, baj történik 
ne őt hívják fel telefonon, hanem a 112-es telefonszámot mert csak a központ adhat 
az itteni tűzoltóknak feladatot. Az elmúlt években igyekezett mindent megtenni, hogy 
a Tűzoltó egyesület felszereltsége maximális legyen. Köszöni a támogatást a 
képviselő-testületnek és a lakosságnak, mind a Polgárőrság, mind a Tűzoltóság 
nevében. Annyit szeretne még megjegyezni, illetve kérni, hogy a Majori átjáróban, 
ahol már volt 3 baleset, mindkét oldalra fel kellene szerelni tükröt, hogy beláthatóbb 
legyen az úttest. 
 
Pénzváltó István polgármester: Köszöni Kiss Ferenc munkáját, aki nagyon sok 
pályázatot nyújt be, hogy a két egyesületnek meglegyen minden feltétele a 
működéshez.  
 
Varga József: A megújuló energiával kapcsolatban milyen tervei lehetőségei vannak 
az önkormányzatnak? A konyhával kapcsolatban szeretné még megkérdezni, hogy 
januárban volt pályázati kiírás, oda nem lett pályázva, vagy nem valósult meg? 
 
Pénzváltó István polgármester: A megújuló energiával kapcsolatban éppen most 
tettek közzé egy kérdőívet, hogy a jövő évben milyen beruházásokat tervezünk, 
illetve mi a meglévő állapot. A községben szinte minden intézmény a legkorszerűbb 
technológiával megújult, napelemmel ellátott, az iskola kivételével. A Művelődési Ház 
tekintetében vagyunk kicsit lemaradva, mert ott a fűtéskorszerűsítést még nem 
oldottuk meg. A községben led-es közvilágítás van, amely a legtakarékosabb. Az 
iskolában a tetőszerkezet és a világítás fel lett újítva és korszerűsítve 100 millió forint 
értékben. Tíz éve volt az intézményben ablakcsere. A fűtés sajnos gázkonvektorral 
történik, ami nem túl célszerű és energiatakarékos. A tornacsarnok tartozik még az 
önkormányzathoz, ott takarékossági intézkedéseket tettünk, 10 fok alatti 
hőmérsékletnél lehet bekapcsolni a fűtést. A konyhával kapcsolatban még várunk a 
megfelelő pályázati kiírásra, mert ami kiírásra került az szociális alapon történő 
étkeztetésre ad támogatást, mi pedig üzleti alapon történő konyhát szeretnénk 
építeni. 
 
Balogh Jánosné: Három dolgot szeretne megkérdezni. Az egyik, hogy lesz-e 
folytatása a kerékpárútnak a Majortól Kecskemétig? A másik, hogy a temetőben meg 
lehet-e oldani, hogy a hátsó részben is legyen vízcsap, a harmadik, hogy miért nem 
lehet az Árpád utca végében telkeket kialakítani? 
 
Pénzváltó István polgármester: A kerékpárút folytatásához kész, elfogadott tervek 
vannak, de jelenleg annak megvalósításáról nem tud mondani semmit.  
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A temető másik részében is lesz vízcsap, már folyamatban vannak az előkészületek. 

A telkekkel kapcsolatban a tavalyi évben is elmondta a közmeghallgatáson, hogy az 
Árpád utca mögötti területen nem sikerült a települést bővíteni, új utcát kialakítani. A 
rendezési terv szerint a község arra terjeszkedhetne, ott lehetne kialakítani körülbelül 
80 db telket.  
Ebben az ügyben lépéseket is tettünk, de a tárgyalások során kiderült, hogy a 
Magyar Államnak húsz évre elidegenítési tilalma van erre a területre bejegyezve. Így 
ebbe az irányba nem tud a település terjeszkedni. A kisajátítás sem járható ebben az 
esetben. A rendezési tervben az Orgona és a Ságvári utca közötti részen van 
kijelölve terület, ott lehetne még kialakítani talán 15 db telket. 
 
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincsen, szeretné megköszönni a 
megjelenést és Boldog Békés Karácsonyt Kíván mindenkinek. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 

Pénzváltó István    Szakácsné Marsa Edina 
polgármester         jegyző 


